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Marsh, S.A.
Avinguda Diagonal,575
08029 Barcelona
93 494 8100 Fax 93 419 5858
gestion.clientes@marsh.com
www.marsh.es

Barcelona, 13 enero 2023

AGENCIA DE SALUT PUBLICA DE BARCELONA
A/A. NATALIA DANIEL RABIONET
PLAÇA LESSEPS, 1
08023   BARCELONA

Marsh, S.A. Mediadores de Seguros, Correduría de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Pº Castellana, 216, 28046 Madrid y N.I.F. A81332322. Inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 10.248, Libro: 0, Folio: 160, Sección: 8, Hoja: M-163304, Inscripción: 1 y en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con clave J-0096 (Correduría
de Seguros) y clave RJ-0010 (Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y Caución, según establece la normativa aplicable.

NTRA REF : 9BCN/T95 - 015668 20008738
POLIZA DE      : TODO RIESGO / TODO RIESGO
NUMERO         : 865038955 / 20008738
ASEGURADORA    : FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
POLICY MANAGER : Laia Jarques Gutierrez

Muy Sres. nuestros:

Adjunto enviamos póliza de referencia, mediante la cual:

Se procede la renovación de la cobertura para el periodo del 01/01/2023 al
31/12/2023.

Rogamos que si dicha póliza es de su conformidad, procedan a firmarla a
través de la plataforma digital.

Sin otro particular, atentamente

Equipo Policy Servicing
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Marsh, S.A. Mediadores de Seguros, Correduría de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Paseo de la Castellana, nº 216, 28046 Madrid y con N.I.F. A-81332322. Se 
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 10.248, Libro: 0, Folio: 160, Sección: 8, Hoja: M-163304, Inscripción: 1 y en el Registro de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave nº J-0096 (Correduría de Seguros) y la clave nº RJ-0010 (Correduría de Reaseguros). Tiene concertados los Seguros de 
Responsabilidad Civil y de Caución, según se establece en la normativa de mediación de seguros y reaseguros privados aplicable. 

A business of Marsh McLennan 
 

DAÑOS MATERIALES Y PÉRDIDA DE 
BENEFICIOS 
Muy Sres. nuestros: 

Con el objeto de evitar, en caso de siniestro, la aplicación de la regla proporcional por infraseguro por la 
aseguradora, mediante la presente rogamos revisen si los capitales asegurados de su póliza 
representan su correcto “valor de reposición a nuevo”. 

La póliza asegura los bienes de la empresa (edificios, maquinaria e instalaciones) en base al criterio de 
“valor de reposición a nuevo”, entendiéndose por tal: 

“La reconstrucción, reemplazo o reparación, en la f echa de ocurrencia del 
siniestro, de la propiedad destruida o dañada en co ndiciones de nuevo, con 
materiales de la misma calidad y capacidad operativ a y productiva a las 
existentes antes del siniestro y sin tener en cuent a en la valoración los 
factores de depreciación o amortización por uso o t iempo”. 

METODOLOGÍA SUGERIDA PARA LA REVISIÓN DE CAPITALES 

EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES FIJAS 
Se debe incluir en la valoración, además del coste de reposición a nuevo de estos bienes (metros 
cuadrados construidos por su valor a nuevo de construcción en la zona donde estén ubicados), los 
siguientes conceptos: 

• Pavimentación, asfaltado y urbanización del riesgo; jardines, árboles y plantas que formen parte 
ornamental del riesgo; vallas y muros que delimiten los riesgos; muelles de carga y descarga; 
antenas de comunicación; rótulos y letreros, luminosos o no, carreteras e infraestructuras existentes 
dentro del riesgo asegurado. 

• Se debe excluir de la valoración el valor del terreno, dado que no se asegura. 

• Deberán informarnos de toda compra de nuevas empresas; adquisición de nuevos riesgos u otras 
situaciones de riesgo para su inclusión en la póliza. 

• En el supuesto de que efectúen obras de reforma, instalación y montaje de equipos, ampliación / 
mejoras u obra nueva en sus instalaciones, es necesario comunicar a la aseguradora la posible 
agravación del riesgo cubierto y estudiar la posible cobertura específica a los bienes en construcción 
a través de una póliza específica de Todo Riesgo Construcción. 
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• Nuevas situaciones de riesgo, en el caso de situaciones adquiridas deben comunicarse el mismo día 
que se realice la compra y pase a ser propiedad del Tomador del seguro Asegurados de la póliza. 
En el caso de nuevas construcciones estas deben incluirse en póliza en el momento en que se 
firmen las recepciones parciales de obra y cuando se finalicen los trabajos de construcción, incluso 
antes de la firma del acta de recepción definitiva. 

CONTENIDO 
Es decir, maquinaria e instalaciones, ajuar industrial, útiles y enseres, obras de reforma y mejora, 
mobiliario y máquinas de oficina, se deben valorar por lo que costaría su reemplazo o reposición en el 
momento del siniestro, y si no existieran los mismos bienes, por otros análogos en estado de nuevo, con 
la misma calidad y capacidad operativa a los existentes antes del siniestro (se deben incluir los gastos 
de transporte, aduana, colocación, montaje y pruebas, hasta que estén operativos). 

Se deben incluir también en esta valoración: 

• Los bienes en depósito propiedad de terceros, incluido Renting, Leasing, etc… 

• Los bienes del asegurado ubicados fuera de las situaciones de riesgo (ej.: transformadores o 
tuberías). 

• Los bienes del asegurado ubicados en poder de terceros. 

• Bienes durante su instalación y montaje: en el supuesto de que efectúen inversiones que supongan 
la instalación y montaje de bienes en las situaciones de riesgo aseguradas, es necesario revisar el 
riesgo para comunicar a la aseguradora la posible agravación del riesgo cubierto y estudiar la 
posible cobertura al bien durante su instalación a través de una póliza específica de Todo Riesgo de 
Montaje. 

Ponemos a su disposición los servicios de Marsh Risk Consulting, compañía del grupo especializada en 
la valoración de activos 

EXISTENCIAS 
Es decir, materias primas, productos en curso de fabricación, productos terminados, cartonajes, 
embalajes, material de publicidad y propaganda, se deben incluir en la valoración tanto las existencias 
propias como las de terceros en depósito, así como también las ubicadas en locales de terceros y en 
empresas de logística, almacenaje o distribución y valorarlas en póliza en base a su coste final de 
producción, con un capital suficiente para poder prever la acumulación máxima que pueda haber en 
toda la empresa y sus situaciones de riesgo en cada país en un momento dado. 
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PÉRDIDA DE BENEFICIOS 
Se debe revisar que el capital asegurado en póliza en concepto de Beneficio Bruto (beneficio neto de la 
empresa antes de impuestos más gastos fijos, o bien volumen anual de negocio menos gastos 
variables), corresponda con la realidad actual. 

• Dentro de los gastos fijos hay que incluir como partidas significativas los sueldos, salarios, 
Seguridad Social y amortizaciones y demás gastos fijos de la empresa. 

• Se debe revisar si el período de indemnización asegurado en póliza es suficiente para cubrir las 
consecuencias de un evento importante. La experiencia nos indica que el periodo habitual de 12 
meses suele ser insuficiente. Recomendamos estudiar un aumento a 18 o 24 meses  

Es conveniente revisar que están incluidas en póliza todas las situaciones de riesgo de la empresa, 
tanto en España como en el extranjero, es decir, fábricas, almacenes, oficinas, existencias, bienes en 
locales de terceros, bienes en depósito propiedad de terceros, etc. 

REGULARIZACIÓN DE LA PÓLIZA 
Por último, rogamos revisen que se ha cumplido con la obligación de facilitar los datos de las 
anualidades anteriores o en curso, con el fin de regularizar la póliza en base a los conceptos recogidos 
en la misma (existencias, beneficio bruto, adquisición de nuevos riesgos…). Es de suma importancia 
realizar la declaración dentro del plazo que se estipula en las condiciones particulares de la póliza, ya 
que su incumplimiento podría dar lugar a penalizaciones en caso de siniestro. 

Muchas gracias por su colaboración y quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que 
deseen efectuar y, entretanto, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 
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        El Prenedor de l’Assegurança  L’ASSEGURADOR  
  FIATC Mutua d’Assegurances i Reassegurances 

 
FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros  

CIF G-08171407   Reg. Mercantil de Barcelona, Folio 96- Tomo 45.481- Hoja B-4052- Inscripción 344 

 

 
TOT RISC DE PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI 
“MAXI-RISK” 
 

PÒLISSA DURACIÓ 
EFECTE 

A les 00 hores 
VENCIMIENT 

ANUAL 
AGENT ZONA 

86 5038955 
ANUAL 

PRORROGABLE 
01-01-2023 31-12-2023 32412 01 

 
 

PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA AGÈNCIA DE LA SALUT PÚBLICA DE BARCELONA NIF P5890009C 

DOMICILI PÇ. LESSEPS, Nº 1 

POBLACIÓ BARCELONA CP 08018 

DOMICILI DE COBRAMENT EL PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA 

ASSEGURAT EL MATEIX 

BENEFICIARI EL MATEIX 

ACTIVITAT ASSEGURADA ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

 
 

SUPLEMENT Nº 05 

MOTIU DEL SUPLEMENT Renovació de la pòlissa 

***** La resta de termes i condicions no varien **** 

 
 

PRIMA PERÍODE PRIMA NETA CONSORCI IMPOSTOS PRIMA TOTAL 

01.01.2023 31.12.2023 5.195,62 € 3.545,41 € 423,46 € 9.164,48 € 

 
 
FIATC Mútua d'Assegurances i Reassegurances i el Prenedor de l'Assegurança, que actua en aquest contracte 
d'assegurança per compte propi i/o de qui correspongui, convenen establir el mateix d'acord amb el que s'ha 
estipulat en les Condicions Generals, les Especials (plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació 
de les assegurances privades) i en aquestes Condicions Particulars, formant totes elles part integrant de la 
pòlissa.   Aquest contracte d'assegurança, entrarà en vigor sempre que el cost del mateix abans expressat hagi 
estat satisfet a l'Assegurador o a un representant, i el rebut corresponent hagi estat lliurat al Prenedor de 
l'Assegurança. 
 
Queden en vigor quantes notes, clàusules i condicions no hagin estat derogades o modificades per les presents 
Condicions Particulars. Plec administratiu en poder de l’Assegurat. 
 
En compliment del que s'ha establert en l'Article 3 de la Llei 50/1980 de 8 d'Octubre del Contracte d'assegurança, 
el Prenedor de l'assegurança reconeix haver rebut de l'Assegurador juntament amb aquestes Condicions 
Particulars, les Condicions Generals i les Especials corresponents que regeixen la present pòlissa, declarant 
conèixer i acceptar íntegrament el seu contingut i, de manera especial, el de les clàusules limitadores dels seus 
drets contingudes a les mateixes. 
 

 
Emès a Barcelona, a 10 de gener de 2023 
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El Prenedor de l’Assegurança  L’ASSEGURADOR  

  FIATC Mutua d’Assegurances i Reassegurances 

 
FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros  

CIF G-08171407   Reg. Mercantil de Barcelona, Folio 96- Tomo 45.481- Hoja B-4052- Inscripción 344 
 

1. MARC JURIDIC REGULADOR 
 
La legislació aplicable al contracte d’assegurança concertat amb FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES és l'espanyola, regint-se de forma específica pel que disposa la Llei 50/1980 de 8 d'octubre, de 
contracte d’assegurança, i per la Llei 20 / 2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats 
asseguradores i reasseguradores, així com per les seves normes reglamentàries de desenvolupament, i amb caràcter 
general es regeix per qualsevol altra disposició que reguli les obligacions i drets de les parts en aquest contracte. 
 
FIATC té assenyalada la seva seu social a Espanya, Estat al qual correspon el control de la seva activitat, a través de 
l'autoritat Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. 
 
Els Estatuts de la nostra Mútua es troben a la seva disposició en qualsevol de les nostres oficines així com a la pàgina web 
www.fiatc.es. Igualment, l'entitat ha de facilitar al prenedor de l'assegurança que ho sol·liciti els mecanismes pertinents 
d'accés a l'informe sobre la situació financera i de solvència de FIATC. 
 
2. PROTECCIÓ DE DADES 
En compliment de la normativa de protecció de dades, a continuació l'informem dels termes i les condicions del tractament 
de dades personals efectuat per FIATC. 
 
Qui es responsabilitzarà de les dades personals facilitades? 
FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (FIATC) 
 
Per què recollim dades personals? 
Per formalitzar el contracte d'assegurança, gestionar les cobertures contractades, així com valorar el risc que assumim i 
poder calcular el preu per a cada client. 
 
Podem tractar les dades personals que ens proporciona? 
Sí, en compliment de les obligacions legals establertes a la normativa del sector de les assegurances. 
 
A qui comunicarem les dades personals que tractem? 
Les dades personals no es cediran a tercers, si no és per obligació legal. 
Per a la contractació de la pòlissa, i per prestar les cobertures contractades, comptem amb diferents encarregats del 
tractament, tots ells a la Unió Europea. 
 
Quins drets té? 
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades facilitades, així com a l'exercici d'altres drets detallats a la informació 
addicional. 
 
Informació addicional 
Pot consultar la informació detallada sobre la protecció de dades per part de FIATC a www.fiatc.cat/politica-proteccio-dades. 
 
3. INSTÀNCIES DE RECLAMACIÓ 
El Reglament de defensa del Client de Fiatc es troba a disposició dels Srs. Clients de la Mútua en qualsevol oficina oberta 
al públic, en el domicili social de l'entitat, Avinguda Diagonal, 648, Barcelona, així com a la pàgina web www.fiatc.es. 
 
3.1. DEPARTAMENT O SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT (SCAC) 
El Departament o Servei d'Atenció al Client atendrà, instruirà i resoldrà de les queixes i reclamacions que es presentin els 
Prenedors, Assegurats, Beneficiaris o Tercers Perjudicats relacionats amb els seus interessos i drets legalment reconeguts 
per qualsevol raó derivada del contracte d'assegurança. 
El Departament d'Atenció al Client (SCAC) es troba a la nostra seu cita a l´Avinguda Diagonal, 648, 08017 Barcelona. 
Telèfon Atenció d’incidències i Reclamacions 900.567.567, fax 936 027 374 i adreça de correu electrònic scac@fiatc.es.  
L´SCAC disposarà d’UN MES a comptar des de la presentació de la queixa o reclamació per dictar un pronunciament 
definitiu. 
 
3.2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
El reclamant, en cas de disconformitat amb el resultat emès o bé en absència de resolució en el termini d’un mes per part 
del SCAC pot presentar la seva reclamació davant el SERVEI DE RECLAMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS, dependent de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb 
domicili al Paseo de la Castellana, núm. 44, 28046 Madrid. 
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El Prenedor de l’Assegurança  L’ASSEGURADOR  

  FIATC Mutua d’Assegurances i Reassegurances 

 
FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros  

CIF G-08171407   Reg. Mercantil de Barcelona, Folio 96- Tomo 45.481- Hoja B-4052- Inscripción 344 
 

3.3. JUTGES I TRIBUNALS 
Amb caràcter general i sense obligació d'acudir als anteriors procediments, els conflictes poden ser resolts pels Jutges i els 
Tribunals que correspongui. 
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El Prenedor de l’Assegurança  L’ASSEGURADOR  

  FIATC Mutua d’Assegurances i Reassegurances 

 
FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros  
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TOT RISC DE PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI  
 
 
1.- DEFINICIONS 
 
Prenedor de l'assegurança:  
AGÈNCIA DE LA SALUT PÚBLICA DE BARCELONA 
 
Assegurador:  
Les entitats asseguradores que assumeixen els riscos pactats contractualment. 
 
Assegurat:  
AGÈNCIA DE LA SALUT PÚBLICA DE BARCELONA. La cobertura s’estén sobre tots els béns de Propietat dels assegurats 
així com sobre els que no essent de propietat, manté un interès i són utilitzats o necessaris pel desenvolupament de les 
activitats i serveis de la Corporació Municipal. 
 
Beneficiari:  
La persona física o jurídica que, prèvia cessió per part de l'assegurat, resulti titular del dret a la indemnització.  
 
Pòlissa:  
El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. Formen part integrant de la pòlissa el plec de clàusules 
administratives i el present de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta contractació així com els suplements, 
apèndixs o edicions que es puguin emetre posteriorment per complementar-ho. 
 
Prima:  
El preu de l'assegurança. El rebut contindrà, a més, la prima del Consorcio de Compensación de Seguros, els recàrrecs i 
impostos que siguin de legal aplicació. 
 
Suma assegurada:  
La quantitat fixada a cadascuna de les partides de la pòlissa, que constitueix el límit màxim de la indemnització a pagar per 
tots els conceptes per l'assegurador, en cas de sinistre, i, llevat de pacte contrari, correspondrà, en les partides que 
cobreixen els béns materials, al valor de reposició a nou dels objectes assegurats en el moment anterior a l'ocurrència del 
sinistre. 
 
Sinistre:  
La materialització d'algun dels riscs assegurats que directament ocasioni la pèrdua dels béns assegurats o bé els origini 
danys, deterioraments o minves, així com qualsevol classe de despeses que se’n derivin, d'acord amb les condicions del 
present plec i hagin d'ésser indemnitzats. 
 
Valoració de Danys:  
Les indemnitzacions es realitzaran en base al valor reposició a nou, quedant incloses les despeses corresponents als danys 
estètics i de reconstrucció artística. 
 
S'entendrà per Valor de Reposició, la quantitat que exigiria l'adquisició d'un bé nou de la mateixa classe i capacitat, incloent 
les despeses de transport i de muntatge, així com qualsevol altre concepte que incideixi sobre el mateix. 
 
Els edificis singulars (historicoartístics) s'indemnitzaran d'acord amb el seu "valor de reproducció a nou", entenent-se com 
a tal el cost de reparar o substituir el bé afectat amb iguals materials, característiques i disseny que el sinistrat, quedant per 
tant incloses les  despeses corresponents als danys estètics i de reconstrucció artística. 
 
Incendi:  
La combustió i l'abrasament amb flama, capaç de propagar-se, d'un objecte o objectes que no estaven destinats a ser 
cremats en el lloc i el moment en què es produeix. 
 
Explosió:  
Expansió brusca d'un fluid, resultant d'una reacció química i/o física molt ràpida o perquè està fortament comprimit, deguda 
a la ruptura sobtada i violenta del recipient en el qual es produïa la reacció o que contenia el fluid, amb els conseqüents 
efectes acústics, mecànics i, de vegades, tèrmics. 
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Implosió:  
Irrupció brusca de l'aire d'un recipient amb pressió interior molt inferior a l'atmosfèrica, per ruptura sobtada i violenta de les 
parets de l'esmentat recipient, amb aspiració i posterior projecció dels fragments del recipient, i amb els conseqüents efectes 
acústics i mecànics. 
 
Huracà, tempesta, temporal o tromba:  
L'acció directa d'un vent sobtat i anormal i dels elements com pluja, neu, sorra o pols transportats pel vent. 
 
Inundació:  
L'acció directa de l'aigua desplaçant-se per la superfície del terra com a conseqüència de sortir dels seus confins i curs 
normal o artificials com els pantans, embassaments, canals, sèquies, clavegueres i altres conduccions anàlogues. 
 
Franquícia:  
La quantitat expressament pactada que es deduirà de la indemnització que correspongui a cada sinistre. 
 
Edifici o continent:  
Conjunt de les construccions principals o accessòries i les seves instal·lacions fixes (aigua, gas, electricitat, calefacció, 
refrigeració i altres pròpies de l’edifici com a tal) així com instal·lacions urbanes de servei i zones i instal·lacions marítims / 
terrestres. 
 
En el cas de propietat horitzontal o proindivisa, queda inclosa la part proporcional dels elements comuns de l’edifici 
així com de l’antena col·lectiva de televisió. Quedaran així mateix incloses les tanques, panells, tanques i murs 
independents de l’edifici, pavimentació i urbanització. Les obres de millora i/o reforma, tindran la consideració 
d’edifici o continent. 
 
Mobiliari, equipaments, maquinària i aixovar:  
Conjunt de béns mobles o estris professionals, d'oficina, comerç o d'indústria, maquinària i instal·lacions, utillatges i eines 
de treball que siguin pròpies per raó de la professió o activitat assegurada. 
 
Existències:  
Conjunt de matèries primeres, productes en procés de fabricació i acabats, embalatges, recanvis, accessoris, productes per 
a la venda i matèries auxiliars que siguin propis i necessaris per raó de l'activitat. 
 
Robatori:  
La sostracció o apoderament il·legítim dels béns descrits al plec contra la voluntat de l'assegurat, mitjançant actes que 
impliquin força o violència en les coses o introduint-se l'autor o autors en el local assegurat o penetrant secreta o 
clandestinament, ignorant-ho l'assegurat. 
 
Atracament o espoliació:  
La sostracció o apoderament il·legítim dels béns descrits al plec contra la voluntat de l'assegurat mitjançant actes 
d'intimidació o violència, realitzats sobre les persones que els custodien o vigilen. 
 
Furt:  
La presa dels béns descrits al plec contra la voluntat de l'assegurat sense ús de força o violència en les coses ni intimidació 
ni violència exercida sobre les persones. 
 
 
2.- OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA 
 
És la contractació per part del Prenedor de l’assegurança, d'una cobertura d'assegurances que cobreixi les pèrdues o danys 
materials del patrimoni del Prenedor de l’assegurança (i d’aquells bens en els que té interès), com a conseqüència de la 
materialització de qualsevol dels riscs emparats per aquest plec de prescripcions tècniques. 
 
 
3.- RISCS COBERTS I EXCLUSIONS 
 
1. RISCOS ASSEGURATS (cobertura a Tot Risc) 
 
Dins dels límits establerts en aquest plec, l'assegurador indemnitzarà a l’Assegurat pels danys o pèrdues materials directes 
que puguin sofrir els béns assegurats, per qualsevol causa accidental o imprevisible, no exclosa específicament. 
 
A títol merament enunciatiu i no limitatiu, s'indemnitzaran els danys d'incendi, robatori i danys per aigua. 
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També s'indemnitzaran: 
 

a) Els danys causats als béns assegurats que ocasionin les mesures necessàries adoptades per l’Autoritat o l’assegurat 
per tallar o extingir l’incendi o impedir la seva propagació o minorar qualsevol altre risc cobert. 

 
b) Les despeses que causi a l’assegurat, el transport dels objectes assegurats o qualsevol altra mesura adoptada amb 

el fi de salvar-los d’un risc cobert. 
 
c) Els menyscabaments soferts pels objectes salvats, com a conseqüència de les mesures descrites en las dues lletres 

anteriors. 
 
d) El valor dels objectes desapareguts amb ocasió de sinistre, sempre que l’assegurat demostri la seva preexistència.  
 
e) Els danys a obres menors d’ampliació, modificació o reparació i treballs de manteniment i conservació que es realitzin 

en els béns assegurats amb inclusió de materials, recanvis, eines, equips, maquinària i aparells propietat de l’assegurat 
o d’aquells dels que sigui legalment responsable. 

 
f) Resten garantits els danys ocasionats a les obres d’art, els dibuixos, els manuscrits, plànols històrics i quadres de 

valor artístic, que no formin part d’exposicions fins a 9.000.000,00€ a primer Risc per sinistre. 
 
g) Els danys causats als béns assegurats per infidelitat dels empleats de l’Assegurat segons segueix: 

 
Per aquesta cobertura l'assegurador garanteix a l'assegurat -fins a un límit total màxim de 20.000,00 euros per sinistre 
i 40.000,00 euros per anualitat d’ assegurança-, respecte a un o a tots els empleats objecte de l’assegurança, les 
pèrdues pecuniàries directes sofertes a conseqüència de sostraccions, fraus, malversacions, desfalcs, falsificació o 
apropiació indeguda, comesos pels seus empleats sempre que aquests delictes es realitzin en acompliment 
ininterromput del càrrec assignat a l'empleat i sigui possible precisar la culpabilitat amb certesa. 

 
Precisada la culpabilitat de l'empleat, aquest haurà de ser denunciat a l'autoritat competent per l'assegurat. Les 
garanties d'aquest contracte seran efectives quan els delictes que es refereix el primer paràgraf d'aquest article es 
descobreixin: 

 
a) Durant el període d’assegurança. 
 
b) Dintre de nou mesos després de la terminació del període d’assegurança o de l’ocupació,  segons com ocorregués 

abans.  
 

Pel que fa a cada empleat la companyia solament indemnitzarà una reclamació, encara que aquesta correspongui a 
diversos actes delictius del mateix empleat infidel. 
 
Per empleat s'entén qualsevol persona física, descrita nominada o innominada ment en les condicions particulars 
d'aquest plec i que estant al servei de l'assegurat durant la vigència d'aquest contracte, es trobi inclòs en nomina. 
 
Límit de garantia és la suma que figura com a tal en les condicions particulars d'aquest plec. Aquest límit no representa 
la responsabilitat total de l'assegurador en un sol període d’assegurança si no en tota la vigència del contracte. En cas 
de sinistre, la reposició d’ aquest límit s'efectués a opció de l'assegurador. 
 
Si l'assegurat té contractada qualsevol altra pòlissa amb l'assegurador emparant els mateixos riscos, la indemnització 
total pel que fa a qualsevol acte fraudulent comés pels empleats durant qualsevol període d’assegurança no excedirà 
del límit de garantia d'aquest plec  o de l'assegurat per l'altra pòlissa, prevalent la garantia de major import de qualsevol 
d'ambdós contractes. 
 
Període d’assegurança és el termini que, figurant en les condicions particulars d'aquest plec, comença amb l'entrada 
en vigor  o renovació del contracte  i acaba amb el pròxim venciment. 

 
Exclusions a aquest cobertura: 
 
Aquesta cobertura no empara la infidelitat comesa per empleats sobre els quals l'assegurat o qualsevol representant 
seu responsable del control d'aquells, al signar la proposta conegués infidelitats anteriors, de les especificades en el 
primer paràgraf de la present condició particular comeses trobant-se al seu servei o al de tercers. 
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h) Qualsevol altre risc opcional, sempre que estiguin inclosos expressament a les condicions particulars del present plec. 
 

2. RISCOS EXTRAORDINARIS 

 
- S’indemnitzaran per al Consorci de Compensació d’Assegurances, els sinistres de caràcter extraordinari. 
  
- En cas de sinistre emparat per alguna de les garanties en les que aparentment hi hagués alguna coincidència de 

cobertura amb el Consorci de Compensació d’Assegurances, l’assegurat s’obliga a donar avís de la ocurrència del 
mateix i sol·licitar la corresponent indemnització. No obstant lo anterior, l’assegurador indemnitzarà a l’assegurat 
d’acord amb les condicions del present de la pòlissa en vigor. 

 
- Obtinguda de l’assegurador qualsevol indemnització per aquestes garanties, l’assegurat està obligat a mantenir la 

reclamació davant el Consorci de Compensació d’Assegurances, fins que l’anomenat organisme es pronunciï en la 
forma que preveu el reglament, sobre el pagament del sinistre. 

 
- Tota indemnització que l’Assegurat rebi del Consorci de Compensació d’Assegurances, la enviarà a l’Assegurador, 

fins l’import total indemnitzat  per aquest. 
 
- L’Assegurat serà responsable dels perjudicis derivats de demores u omissions incorregudes per  ell, davant el Consorci 

de Compensació d’Assegurances. 
 
 
3. RISCOS EXCLOSOS 
 
No queden coberts, els danys o pèrdues deguts directa o indirectament a: 
 
- Guerra, invasió, acte d’enemic estranger, hostilitats, operacions de guerra (sigui o no declarada), Guerra civil, motí, 

commoció civil que adquireixi les proporcions o degeneri en aixecament popular, militar o insurrecció, rebel·lió, 
revolució, poder o usurpació militar, o qualsevol acte de qualsevol persona actuant en nom de o en connexió amb 
qualsevol organització amb activitats que estiguin dirigides a provocar l’enderrocament per la força d’un govern. 

 
- Confiscació, nacionalització, manament o requisa, destrucció o dany per ordre de qualsevol autoritat legalment 

constituïda. 
 
- Terrorisme 
 

En cap cas resten coberts per l’Assegurador els danys produïts per causa o a conseqüència directa o indirecta, de 
terrorisme, independentment de que existeixin d’altres causes o esdeveniments que hagin contribuït al sinistre, 
concurrentment o a qualsevol altra seqüència. 
 
En el concepte de terrorisme s’entendrà qualsevol acte, preparació o amenaça d’una acció, destinats a influenciar el 
sistema polític establert de qualsevol nació o divisió política de la mateixa, en persecució de propòsits polítics, 
religiosos o similars, o per causar temor o inseguretat al mitjà social on es produeix, comés per qualsevol persona o 
grup de persones, ja sigui actuant a soles, per instrucció de o en connexió amb qualsevol organització o govern de 
“iure” o de “facto” i que: 

 
 impliqui violència contra una o més persones, o 

 
 impliqui danys als bens, o 

 
 posi en perill vides diferents d’aquells que cometen l’acció, o  

 
 s’esdevingui un risc per a la salut, la seguretat de la població o una part de la mateixa,  

 
 estigui destinada a interferir o interrompre un sistema electrònic.  

 
S’exclouen també les pèrdues, danys o despeses directa o indirectament causats per qualsevol acció per controlar, 
prevenir, suprimir, prendre represàlies o respondre a qualsevol acte de terrorisme, així com qualsevol pèrdua de 
benefici o paralització del negoci causada per qualsevol acte de terrorisme. 

 
-    Material d’armes nuclears. 
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- Els efectes mecànics, tèrmics i/o radioactius deguts a reaccions o transmutacions nuclears, qualsevol que sigui la 

causa, pròxima o remota, que les produeixi. També s’exclouen les pèrdues de valor o d’aprofitament de les existències 
a conseqüència dels mateixos fets i les despeses de descontaminació, recerca o recuperació del isòtops radioactius, 
de qualsevol naturalesa i aplicació, a conseqüència d’un sinistre emparat pels plecs. 

 
- Sinistres classificats pel poder públic de catàstrofe o calamitat nacional. 
 
- Ús o desgast, corrosió, rovell, floriment, podriment seca o humida, deterioració gradual, deformació desenvolupada 

lentament o distorsió. 
 
- Insectes, larves, rosegadors. 
 
- Vici propi, fallada, falta, defecte u omissió en el disseny. 
 
- Pol·lució o contaminació.  
 
- Exposició a les condicions climàtiques, estant els béns assegurats a la intempèrie. 
 

Fenòmens meteorològics:  
 

Quan els béns es trobin dipositats a la intempèrie o en construccions obertes, restaran exclosos, llevat en el cas 
d’instal·lacions o maquinària o béns que per les seves característiques hagin de trobar-se a l'exterior i estiguin 
dissenyades especialment per a treballar o suportar tal situació. 
 
Danys que afectin a construccions o parts de les mateixes realitzades amb vidres, plàstics i/o materials flexibles i 
lleugers, així com als béns que es trobin dintre de les mateixes. 

 
- Enfonsament, esfondrament, erosió, assentament o esquerdament resultant de moviments de terra, contracció o 

expansió d’ Edifici o ciments. 
 
- Dol, culpa greu del prenedor de l’assegurança o dels assegurats. 
 
- Sinistres produïts per causes de naturalesa extraordinària, la cobertura de qui correspon exclusivament al Consorci 

de Compensació d’Assegurances. 
 
- Cyber Risk (I.T) Delictes Informàtics: 
 

En cap cas resten coberts per l’Assegurador els danys produïts per causa, o a conseqüència directa o indirecta de: 
 

 Qualsevol corrupció, destrucció, distorsió, esborrany de dades o qualsevol altre alteració o pèrdua o dany a les 
dades informàtiques, sistemes o qualsevol altre tipus de programació o instrucció establerta. 

 
 Qualsevol funcionament o mal funcionament d’Internet o sistema semblant, o de qualsevol Intranet o xarxa privada 

o sistema similar. 
 
 Pèrdua d’ús o funcionalitat ja sigui total o parcial de les dades informàtiques, codificació, programació, sistemes, 

qualsevol equip o sistema d’ordinadors o d’altres elements dependents de qualsevol microxip o lògica aplicada, i 
qualsevol incapacitat o errada per part de l’Assegurat per tal de desenvolupar la seva producció o per a la direcció 
dels negocis. 

 
Els danys o pèrdues conseqüencials esmentats als punts anteriors estan exclosos, no importa la causa que hagi 
contribuït a ells en aquest moment o a qualsevol altre seqüència. 
 
No obstant, si com a conseqüència de qualsevol de les causes o circumstàncies enunciades en aquest apartat, resulti 
un sinistre d’incendi o explosió, aquest contracte, subjecte a tots els seus termes, condicions i exclusions, cobrirà el 
dany físic que esdevingui a la propietat assegurada pel mateix . 

 
- Línies de Transmissió i distribució d’energia elèctrica i les seves estructures de suport, excepte les situades sobre o 

menys de 1.500 metres dels establiments assegurats. 
 
- Riscs “offsshore”:  
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Tots els riscos , treballs i instal·lacions al mar o en el fons del mar als que tan sols s’hi pot accedir mitjançant vaixells 
i d’altres tipus d’embarcacions, barcasses o helicòpters , i que no constitueixen els treballs “ humits “ normals, tals com 
ports, esculleres, ponts, embarcadors, claveguerams, presa d’aigües de refrigeració o serveis d’evacuació d’aigües”. 
 

- Resten exclosos els sinistres resultants de o causats directament o indirectament per crisis sanitàries, com ara 
epidèmies o pandèmies i situacions de contaminació (per qualsevol agent o patogen) greus, decretades per les 
autoritats sanitàries nacionals o internacionals. 

 
4.- BÉNS A ASSEGURAR 

 
1. Béns Assegurats 
 
Segons s’estableix en les Condicions Especials. 
 

2. Béns Exclosos 
 
Resten exclosos els següents bens:  
 
1. Els valors mobiliaris públics o privats, els efectes mercantils, els bitllets de banc i qualsevol document representatiu de 

valor. 
 
2. Les obres d’art, els dibuixos, els manuscrits, els quadres de valor artístic (sempre que aquests béns formin part 

d’exposicions), les col·leccions filatèliques o numismàtiques, les pedres i els metalls preciosos, les pells, les joies i la 
plata treballada. 

3. Les carreteres, els túnels, els ponts, els dics, les preses, els canals, els pous, les canonades i les conduccions 
subterrànies. 

 
4. Els recobriments refractaris i catalitzadors. 
 
5. Els Materials Nuclears. 
 
6. Els terrenys, les aigües, els costos de condicionament o les modificacions del terreny , els paisatges, les gespes, les 

plantes, els arbustos, els arbres, les fustes o les collites en peu, llevat de quan es tracti d’existències; en aquest cas 
resten assegurats contra els riscos coberts pel contracte.. 

 
7. Els ocells, els peixos i, en general qualsevol animal viu, llevat de la cobertura d’incendi, explosió o caiguda de llamp.  
 

La resta de béns no definits en aquests termes, seran objecte d’incorporació automàtica sota les condicions del present 
plec. 
 
 
5.- GARANTIES ADDICIONALS APLICABLES  

 
Garanties Addicionals contemplades sota la Cobertura TOT RISC DANYS MATERIALS fins a un límit individual de 
2.600.000,00€  per a cada una: 

 Robatori i Espoliació: Tant del continent com del contingut, incloent els desperfectes per robatori  o el seu intent.
  
 Metàl·lic Caixa Forta: 30.000,00 euros 
 Transportador Fons: 30.000,00 euros 
 Metàl·lic en moble: 6.000,00 euros  

 
 Trencament de Vidres: que formin part tant del continent com del contingut, incloent entre d’altres; els vidres de les 

portes, finestres, rètols lluminosos, aparadors i instal·lacions. També resten coberts els danys que es produeixin per 
estranys sense caràcter polític-social, encara que utilitzin explosius, així com, les despeses de transport i instal·lació. 

 
 Danys elèctrics: Es garantiran els danys i desperfectes produïts als aparells elèctrics, equips electrònics i informàtics i 

els seus accessoris, maquinària en general, així com els transformadors i línies elèctriques de producció i distribució, 
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per corrents anormals, curt circuit, pròpia combustió o causes inherents al seu funcionament, sempre que els danys 
siguin produïts per la electricitat o la caiguda d’un llamp, encara que no es produeixi incendi. 

 
 Transports dels bens assegurats, incloent obres d’art, àmbit Espanya, fins a  2.200.000 € a primer risc per sinistre. 

S’exclou el transport d’obres d’art a museus i exposicions. 
 
 Furt amb un límit per sinistre de 3.000 € i 30.000 € per anualitat. 
 
 Emplenat d’equips d’extinció : Per aquesta garantia l’assegurador indemnitzarà fins a un límit de 40.000 €, les despeses 

d’emplenat dels equips contra incendis. A efectes d’aquesta cobertura s’entendrà com despeses garantides, l’emplenat 
dels equips conta incendis quan hagin estat utilitzats per la realització de proves, instrucció del personal o com a 
conseqüència de les revisions periòdiques dels equips. 

 
 Despeses de vigilància: Per a aquesta garantia l’assegurador indemnitzarà les despeses de vigilància necessàries si 

com a conseqüència d’un sinistre els locals fossin fàcilment accessibles des de l’exterior. 
 
 Danys a arbres, plantes i gespa: En derogació parcial de l’exclusió de l’apartar bens exclosos punt 6, queda cobert en 

els següents termes i fins a 120.000 € per sinistre, el danys a la vegetació esmentada que es trobin dintre dels recintes 
de les situacions de risc assegurades, exclusivament per danys causats per incendi ,explosió i caiguda de llamp, així 
com les despeses d’ a condicionament del terreny que els sustenta a conseqüència d’un incendi. 

 
 Vehicles en repòs: Sempre que no existeixi pòlissa del ram d’automòbils amb cobertura de danys, queden assegurats 

els danys materials que poguessin sofrir els vehicles en repòs ubicats dins de les situacions de risc assegurades fins a 
100.000,00 € per sinistre i amb un sublímit de 30.000,00 € per vehicle. 

 
Queda exclòs el robatori del vehicle, així com dels bens ubicats dintre dels mateixos i els danys causats per fenòmens 
meteorològics. 
 
La indemnització en cas de sinistre total, serà efectuada en base al valor venal del vehicle, o bé la seva reparació, si el 
sinistre és parcial. 
 
Es considerarà sinistre total quan la reparació sigui superior al 80% del valor venal del vehicle. 
 
Aquesta cobertura garanteix els vehicles en repòs propietat de l’assegurat i de tercers. 

 
 Vessament de líquids: L’assegurador indemnitzarà fins a 60.000,00 € per sinistre els danys materials als béns assegurats 

produïts pel vessament de líquids en els dipòsits fixes assegurats i les pèrdues dels líquids vessats. 
 

Per tal que aquesta garantia entri en vigor, el vessament ha de produir-se de manera sobtada imprevista amb motiu de: 
 

- Una avaria o trencament, sempre que no sigui degut a vici de construcció o defecte de manteniment de la instal·lació 
o depòsit en el què es produeixi. 
 

- Un acte malintencionat i/o negligent de persona diferent de l’assegurat que essent un empleat no formi part de la 
gerència o del quadre directiu de l’empresa. 

 
Exclusions: La garantia no s’estén a danys o pèrdues com: 

 
- A causa directa de treballs de reparació o transformació dels dipòsits i durant la realització d’aquests treballs en el 

dipòsit o instal·lació afectada. 
 

- Per vessament en canonades, vàlvules, bombes i demes elements de l’equip de impulsió i conducció, durant les 
operacions d’emplenament o buidat de dipòsits.  

 
 Deteriorament de mercaderies en aparells frigorífics: L’assegurador cobreix els danys i pèrdues causats als aliments i 

productes que segons l’activitat de l’assegurat necessiten ser congelats i/o refrigerats a conseqüència de : 
 

1) Avaria mecànica sobtada accidental e imprevista de la maquinària de refrigeració i/o de l’aparell productor de fred. 
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2) Contaminació accidental que per fums o escapament de gas refrigerant poguessin sofrir les mercaderies 
emmagatzemades. 

 
3) Falta de subministrament d’energia, procedent de xarxa pública. S’ exclouen de la present garantia les desconnexions 

planejades per avançat. 
 

L’assegurat queda obligat a mantenir en bon estat d’us i el manteniment  de totes les càmeres, mostradors, armaris o 
arquetes, refrigeradors o congeladors que contenen les mercaderies garantides. 

 
Exclusions: 

 
A)  Danys a les mercaderies, conseqüencials a un dany no descrit anteriorment 
 
B) Danys a les mercaderies emmagatzemades a causa de minva, vicis o defectes inherents, descomposició natural o 

putrefacció. 
 
C)  Danys per emmagatzemament o estiba inadequada, danys en el material d’embalatge, danys per circulació 

insuficient d’aire o fluctuacions de temperatura  
 
D) Danys per un deteriorament que puguin sofrir les mercaderies dintre del període de carència.  

 
 
6.- DESPESES ADDICIONALS  

 Despeses addicionals contemplades sota la Cobertura TOT RISC DANYS MATERIALS  fins a un límit de  2.400.000 € per 
a cada una: 

 
 Despeses d’Extinció:  

Despeses pel Servei de Bombers que intervingui en un sinistre, així com, l’import que resulti de l’ompliment dels equips 
contra incendis empleats amb ocasió del sinistre 
 

 Despeses de Salvament: 
Despeses raonables i necessàries dels assegurats amb la fi d’evitar i minimitzar un sinistre. 
 

 Enderrocament:  
Despeses necessàries adoptades com a conseqüència de un sinistre.  
 

 Desenrunament:  
Despeses derivades de les operacions  de desenrunament, recollida i trasllat de runes, (incloent-hi taxes i cànons) 
sempre que les esmentades despeses siguin necessàries i el sinistre resti inclòs en les garanties de l’assegurança. 
 

 Despeses d'extracció de fangs, llots i fums. 
 

 Despeses ocasionades per la localització d'avaries causants de danys per aigua, i reparació de les avaries 
corresponents. 
 

 Maquinària i/o primeres matèries de procedència estrangera. 
 

 Cimentacions:  
Si per raons tècniques una cimentació no fos utilitzada per a la reconstrucció de l'edifici pertinent o de la maquinària 
corresponent, s'indemnitzarà el seu valor depreciat 
 

 Costs de Reposició d'Arxius:  
Despeses de reposició  d’arxius, plànols, fitxers, títols, valors i similars, els quals hauran de ésser degudament 
justificades mitjançant l’emissió dels corresponents comprovants o factures, essent necessari que la reposició es 
realitzi com a màxim en el període dels dos anys següents a la data del sinistre. 
 

 Honoraris de Professionals, Perits, Enginyers, Auditors, en benefici dels Assegurats:  
Despeses esdevingudes com a conseqüència de l’actuació necessària dels professionals esmentats, per restablir la 
destrucció o els danys soferts per la propietat  assegurada, així com pel pèrit de l’assegurat en cas de  conflicte. 
 

 Desallotjament forçós:   
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En el cas de sinistre cobert pel present plec, d’instal·lacions ocupades pels assegurats,  en el que els mateixos fossin 
obligats a desallotjar provisionalment  les instal·lacions ocupades, l’assegurador garanteix les  despeses que s’originin 
per l’esmentat fet durant el període de temps necessari per la reparació dels danys. 
 

 Pèrdues d’Explotació:  
En el cas d’un sinistre cobert pel present plec, que afecti a instal·lacions cedides en règim de lloguer, en el que sigui 
necessari el desallotjament de les instal·lacions assegurades, l’Assegurador garanteix aquells perjudicis realment 
soferts pel Prenedor de l’Assegurança o l’Assegurat que sigui propietari i tingui cedides en lloguer  les esmentades 
instal·lacions. 
 
Per aquells locals no utilitzats pels assegurats, i destinats en explotació a tercers, igualment l’assegurador garantirà 
fins el límit pactat, les pèrdues econòmiques sofertes pels assegurats, derivades de la falta d’explotació dels esmentats 
locals. 
 

 Obtenció de Permisos i/o Llicències:  
Despeses en que pugui incórrer l’assegurat com a conseqüència de l’obtenció de permisos i/o llicències obligatòries 
per a la reconstrucció de la propietat danyada. 
 

 Increment del Cost de Reconstrucció i Reparació:  
Es garanteix l’increment en el Cost de Reconstrucció i /o Reparació dels bens danyats en un sinistre, ocasionats per 
la posada en marxa d’una Llei, Ordenança o normativa Legal que faci necessària tal reparació o reconstrucció o un 
cost més elevat. 
 
 

7. - ÀMBIT DE COBERTURA 
 
Per als béns mobles i immobles, tot Espanya. 
 
 
8.- LÍMITS D'INDEMNITZACIÓ 
 
Els valors indicats en l’apartat de Capitals Assegurats de les Condicions Especials representen el màxim d’indemnització 
per sinistre i per tots els conceptes. En cas de sinistre que afecti a més d’una cobertura i/o bé assegurat, el màxim 
indemnitzable no podrà superar la suma assegurada de cadascun dels béns afectats. 
 
 
9.- CAPITALS ASSEGURATS  

Segons s’estableix en les Condicions Especials. 
 
 
10 .- CLAUSULES PARTICULARS 

 Es fa constar que queden inclosos en la cobertura, els continguts propietat del Prenedor de l’assegurança en locals 
llogats. 

 
 S’inclou en la cobertura del contracte, els béns de propietat transitòria procedents d’expropiacions o d’altres, amb un 

límit de  5.000.000,00€ per sinistre. 
 
 Queden incloses  en les garanties del contracte, fins el límit de 5.000.000,00€  per sinistre, els béns adquirits durant 

la vigència del contracte. L’assegurat efectuarà declaració dels béns adquirits al finalitzar l’anualitat. 
 
 

Es garantiran els següents Béns, fins a 12.000.000 € a primer risc : 
 

 Béns Propietat de Tercers:  
 

Es garanteix els béns  propietat de tercers, sempre que els esmentats béns es  trobin dins dels locals o del recinte de 
l’immoble assegurat i que no estiguin coberts per altres  pòlisses d’assegurança. 
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 Béns Desplaçats:  
 

Es garanteix així mateix, el contingut dels béns temporalment desplaçats que essent propietat dels assegurats, siguin 
traslladats  per la seva reparació, exposició o per evitar la seva destrucció. 

 
 Béns en Situacions de Tercers:  
 

Es garanteix, els béns que essent propietat dels assegurats i garantits pel plec , es trobin en situacions indeterminades  
propietat de tercers. 

 
 Béns Extraviats:  
 

L’assegurador es farà càrrec fins el límit establert en la pòlissa, del valor dels béns assegurats que s’haguessin 
extraviat amb motiu d’un sinistre cobert pel contracte. 

 
11.- VALORACIÓ DE DANYS 

Els béns assegurats s'indemnitzaran d'acord amb el seu valor de reposició a nou, quedant Incloses les despeses 
corresponents als danys estètics i de reconstrucció artística. 

S'entendrà per Valor de Reposició, la quantitat que exigiria l'adquisició d'un bé nou de la mateixa classe i capacitat, incloent 
les despeses de transport i de muntatge, així com qualsevol altre concepte que incideixi sobre el mateix. 

Els edificis singulars (historicoartístics) s'indemnitzaran d'acord amb el seu "valor de reproducció a nou", entenent-se com 
a tal el cost de reparar o substituir el bé afectat amb iguals materials, característiques i disseny que el sinistrat, quedant per 
tant incloses les despeses corresponents als danys estètics i de reconstrucció artística. 

 

12.- FRANQUÍCIES 
 
Segons s’estableix en les Condicions Especials. 
 
 
 
13.- GESTIÓ DE LA PÒLISSA 
 
Les persones licitadores indicaran un únic interlocutor per a la correcta gestió de la pòlissa. El nom i les dades de contacte 
d'aquesta persona es facilitaran, tant al mediador de les assegurances de l'Ajuntament com al responsable del contracte, 
abans de la data d'inici de les prestacions. 
 
Les noves altes de béns objecte d’aquestes cobertura s’ajustaran a les cobertures indicades en aquest plec i la corresponent 
regularització es farà conjuntament amb les baixes produïdes durant la vigència del contracte, al venciment de la pòlissa. 
 
Per establir el cost dels suplements d’altes i baixes, l’entitat adjudicatària haurà d’aplicar les mateixes taxes de risc que ha 
utilitzat per a la formalització de la proposta econòmica d’aquesta contractació. 
 
La tramitació i gestió interna dels sinistres que afectin al present contracte es realitzarà de conformitat amb les següents 
condicions: 
 

- La Companyia Asseguradora informarà de la referència assignada al sinistre i en el cas que l´Ajuntament ho sol·liciti enviarà 
un perit o un reparador per valorar o reparar el sinistre en un termini de 48 hores des de la seva notificació. En casos urgents 
l’apertura del sinistre serà immediata així com la intervenció pericial o  reparació. 

 
- En els casos que sigui precís, o requerit per l’ Assegurat, encàrrec pericial per determinar la causa del sinistre i la valoració 

dels danys, l’informe pericial junt amb la proposta de la Companyia serà enviat al broker en el termini d’un mes, des de que 
es disposa de tota la documentació/informació. 

 
- Una vegada enviada tota la documentació precisa per liquidar el sinistre, la Companyia pagarà el sinistre en un termini de 

72 hores informant al broker i enviant els comprovants de pagament. 
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- En casos de disconformitat on es sol·liciti revisió, ampliació i/o aclariment pericial, el nou informe serà remés al broker en el 
termini de 15 dies des de la seva petició. 

 
- En sinistres no coberts per la Companyia, quan aquesta disposi de tota la documentació/informació, haurà d’emetre un 

informe argumentant els motius de la no cobertura. La resposta haurà de ser remesa al broker en un termini d’una setmana. 
 
- S’enviarà resum trimestral de l’estat de la tramitació del sinistres oberts i tancats durant el període indicant la carrega 

sinistral: imports d’indemnització, despeses, reserves. 
 

EXCLUSIO DE MALALTIES TRANSMISSIBLES 
 
1. Sense perjudici de qualsevol altra disposició d'aquesta pòlissa en sentit contrari, aquesta pòlissa no assegura cap 
pèrdua, mal, reclamació, cost, despesa o un altre concepte, derivat directament o indirectament de, atribuïble o que ocorri 
simultàniament o en qualsevol seqüència amb una Malaltia Transmissible o la por o l'amenaça (ja sigui real o percebuda) 
d'una Malaltia Transmissible. 
 
2. Per als propòsits d'aquesta clàusula, els conceptes pèrdua, mal, reclamació, cost, despesa o altres conceptes inclouen, 
però no es limiten a, qualsevol cost de neteja, desintoxicació, eliminació, monitoratge o prova: 
 
     2.1 d'una Malaltia Transmissible, o 
     2.2 de qualsevol propietat assegurada que es vegi afectada per aquesta Malaltia Transmissible. 
 
3. Per al propòsit d'aquesta clàusula, es defineix Malaltia Transmissible com qualsevol malaltia que pugui transmetre's per 
mitjà de qualsevol substància o agent de qualsevol organisme a un altre on: 
 
3.1 la substància o agent inclou, però no es limita a un virus, bacteri, paràsit o un altre organisme o qualsevol variació 
d'aquest, ja sigui considerat viu o no, i 
3.2 el mètode de transmissió, ja sigui directe o indirecte, inclou, però no es limita a, transmissió en l'aire, transmissió de 
fluids corporals, transmissió des d'o cap a qualsevol superfície o objecte, sòlid, líquid o gas o entre organismes, 
i 
3.3 la malaltia, substància o agent pot causar danys o amenaçar a la salut humana, al benestar humà o pot causar o 
amenaçar amb causar danys, deterioració, pèrdua de valor, comercialització o pèrdua de l'ús dels béns assegurats en la 
pòlissa. 
 
4. Aquesta clàusula s'aplica a la totalitat de la pòlissa, incloent-hi les extensions de cobertura, a les cobertures 
addicionals, a les excepcions sobre qualsevol exclusió i a qualsevol altre aspecte de la cobertura. 
 
 
 
CLÀUSULA D'EXCLUSIÓ DE COBERTURA CIBERNÈTICA I DE DADES 
 
1 Sense perjudici del que es disposa en un altre sentit en aquesta Pòlissa o en qualsevol altre suplement, la present 
Pòlissa exclou qualsevol: 
 
1.1 Pèrdua Cibernètica; 
 
1.2 pèrdua, mal, responsabilitat, reclamació, cost, despesa de qualsevol naturalesa causats directament o indirectament 
per, atribuïbles a, resultants de, derivats de o en connexió amb qualsevol pèrdua d'ús, reducció de funcionalitat, reparació, 
reemplaçament, restauració o reproducció de qualsevol Dada, inclòs qualsevol import pertanyent al valor d'aquestes 
Dades; 
 
independentment de qualsevol altra causa o esdeveniment que contribueixi simultàniament o en qualsevol altra seqüència 
a això. 
 
2 En cas que qualsevol part d'aquest suplement s'estimi invàlida i sense vigor, la resta romandrà plenament vigent. 
 
3 Aquest suplement invalida i, en cas de conflicte amb qualsevol altra formulació de la Pòlissa o qualsevol suplement de la 
mateixa que tingui relació amb la Pèrdua Cibernètica o de Dades, substitueix a aquesta formulació. 
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Definicions 
 
4 Per «Pèrdua Cibernètica» s'entendrà qualsevol pèrdua, mal, responsabilitat, reclamació, cost o despesa de qualsevol 
naturalesa directament o indirectament causats per, atribuïbles a, resultants de, derivats de o en connexió amb qualsevol 
Acte Cibernètic o Incident Cibernètic que inclou, entre altres, qualsevol acció empresa per a controlar, prevenir, suprimir o 
solucionar qualsevol Acte Cibernètic o Incident Cibernètic. 
 
5 Per «Acte Cibernètic» s'entén un acte o sèrie d'actes connexos no autoritzats, malintencionats o delictius, 
independentment del moment i el lloc, o l'amenaça o simulació dels mateixos que impliquin l'accés, processament, ús o 
funcionament de qualsevol Sistema Informàtic. 
 
6 Per «Incident Cibernètic» s'entendrà: 
 
6.1 qualsevol error o omissió o sèrie d'errors o omissions relacionats amb l'accés, processament, ús o funcionament de 
qualsevol Sistema Informàtic; o 
 
6.2 qualsevol indisponibilitat o fallada parcial o total o sèrie d'indisponibilitats parcials o totals connexes o fallades d'accés, 
processament, ús o funcionament de qualsevol Sistema Informàtic. 
 
7 Per «Sistema Informàtic» s'entendrà: 
 
7.1 qualsevol ordinador, hardware, software, sistema de comunicacions, dispositiu electrònic (inclosos, entre altres, 
telèfons intel·ligents, ordinadors portàtils, tauletes, dispositius portàtils), servidor, núvol o microcontrolador que inclogui 
qualsevol sistema similar o qualsevol configuració dels esmentats anteriorment i que incloguin qualsevol entrada, sortida, 
dispositiu d'emmagatzematge de dades, equip de xarxa o instal·lació de còpia de seguretat associats,  
en propietat o manipulats per l'assegurat o qualsevol altra part. 
 
8 Per «Dades» s'entén la informació, fets, conceptes, codi o qualsevol altra informació de qualsevol tipus que es registri o 
transmeti de manera que puguin ser utilitzats, ser accessibles, processats, transmesos o emmagatzemats per un Sistema 
Informàtic. 
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CONDICIONS ESPECIALS 
 
Capitals assegurats 
 
 

 
 
 
 

 2 autobusos: matrícules 1990-FNL i 7287-KKC (assegurades tant en repòs com en circulació), per valor de 
50.000,00 € cadascun (informat com Contingut). 
 

 4 Estacions de Vigilància Ambiental (assegurades tant en repòs com en circulació): 
 

o 3 unitats fixes: 
- Av. Roma. 
- Carrer Granja Vella- Martí Codolar i 1  
- Avinguda Meridiana 348, amb Pl. de la Tolerància, 08026 Barcelona: 
 
Totals: 
Continent: 144.000,00 € 
Contingut: 690.000,00 € 

 
 

o 1 unitat mòbil: vehicle matricula 4951-GNB    
Continent:  48.000,00 € 
Contingut: 325.500,00 € 
 

o 1 unitat mòbil: vehicle matricula 0462-KBY    
Continent :  48.000,00 € 
Contingut: 285.000,00 €   
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RELACIÓ DELS CENTRES DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA  

Nom del Centre Adreça Titularitat 

Seu Agència Salut Pública Plaça Lesseps, 1 - 08023 Ajuntament 

Annex seu ASPB 
Av Príncep d’Astúries, 63 

1a, 2a i 3a plantes i 5è-1a. - 08012 
Núñez Navarro 

Laboratori  ASPB Av. Drassanes, 13-15 - 08001 Ajuntament 

CAS BALUARD Av. Drassanes, 15 - 08001 Ajuntament 

CAS SANTS Comptes de Bell-lloch,138 - 08014 Ajuntament 

CAS SARRIA Dalmases, 76 - 08017 Ajuntament 

CAS GARBIVENT 
 

Ctra. De la Sagrera, 179 - 08027 
 

Ajuntament (Districte) 

CAS HORTA-GUINARDÓ Sacedón, 18 baixos – 08032 Privat 

CAS NOU BARRIS 
Via Favència, 379-baixos- 08033 
Platja d’Aro, 6 ( Taller Activitats) 

Ajuntament 

SIS Aliments Mercat Central Mercabarna, Sec C. – 08040 
 

--- 

Local Magatzem Vigilància Ambiental C/ Sta. Clotilde Ajuntament 

Local Magatzem ASPB Avinguda Príncep Astúries, 50 – 08023  Privat 

Cabina Estació Ambiental 
Comte d’Urgell, 146 / amb Avda de Roma    -  

08036  
ASPB 

Cabina Estació Ambiental Avinguda Marti Colodar,6 -08035 ASPB 

Local  Plaça Lesseps, 8 – 08023 Privat 

Local Gran de Gràcia 243-245-1er-Local 3 Privat 

 
 
 
Ampliació de cobertura Tot Risc d’Equips Electrònics 
 
Per equips electrònics la cobertura resta ampliada als danys d’origen intern i/o extern. 
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Béns d’empleats 
 
Queden coberts els Béns d’empleats que es trobin depositat dins de les situacions de risc assegurades indicades en les 
Condicions Particulars de la pòlissa i que estiguin en poder o sota custodia de l’Assegurat.  
 
Queden expressament exclosos d’aquesta garantia les joies, els diners en efectiu, així com els vehicles en repòs 
del personal / empresa. 
 
S’estableix un límit màxim d’indemnització de 12.000,00 € per sinistre. 
 
 
Franquícies per sinistre 
 

- General:  1.500,00 € 
- Vidres:  Sense franquícia 
- Equips Electrònics:  300,00 € 
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